
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 
77 – 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20, tel. (059) 83 411 33,  

e-mail: poradnia@ppp.czluchow.org.pl 

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie zaprasza 

rodziców/opiekunówdo udziału w spotkaniu online na platformie Zoom  

z Panią Magdalena Stolp - socjolog i psychotraumatolog 

(która od wielu lat zajmuje się problematyką suicydologii. Szczególnie koncentruje się na 

profilaktyce samobójstw i zachowań autodestrukcyjnych dzieci i młodzieży. 

Zajmuje się również psychoedukacją. Prowadzi blog o nazwie „nie widzisz bo nie patrzysz” 

oraz stronę na facebook o tym samym tytule) 

 

w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek), w godzinach - 18:00-20:00 

 

na temat: 

POWRÓT PO IZOLACJI – 

JAK POMÓC NASZYM DZIECIOM i DLACZEGO TO WAŻNE?  
 

 Najważniejsze zagadnienia spotkania:  

 

 skutki pandemii odczuwa cała rodzina 

 lęk a potrzeba bezpieczeństwa. Czego się boją nasze dzieci? 

 izolacja - wróg nr 1. A zdalne nauczanie? Jak zachować higienę cyfrową? 

 co pandemia zabrała młodym ludziom 

 emocje, emocje i jeszcze raz emocje - dlaczego wszystkie są ważne? 

 porozmawiajmy o uczuciach, problemach i lęku 

 jak zadbać o relacje 

 wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży 

 czy moje dziecko potrzebuje pomocy specjalisty? 

 jak i gdzie szukać wsparcia? 

 rodzicu, nie jesteś sam! 

 moja kondycja psychiczna a dobrostan dziecka. Jak o siebie zadbać? 
 

Zapisy na spotkanie online prosimy składać mailowo poprzez adres: 

- s.zielkowska@ppp.czluchow.org.pl do dnia 17 czerwca 2021 r. 

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Link do spotkania zostanie przesłany na adres mailowy rodzica/opiekuna, 

po wcześniejszym zgłoszeniu. 

Zapraszamy do udziału 

mailto:s.zielkowska@ppp.czluchow.org.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 

 

POWRÓT PO IZOLACJI –  

JAK POMÓC NASZYM DZIECIOM i DLACZEGO TO WAŻNE?  
 

21 czerwca 2021 r. (poniedziałek),wgodzinach - 18:00-20:00 
 

 
 

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna: ………………………………………………………… 

 

Szkoła/placówka, do której uczęszcza dziecko:  

 

.…………….………………………………………………………………….......................... 

 

Gmina: ………………………………………………………………….................................. 

 

e-mail rodzica/opiekuna: …………………………………………………………………… 

 
Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27-04-2016 r. - (art. 13) informujemy, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Człuchowie, 

reprezentowana przez dyrektora placówki.  

2. Dane kontaktowe Administratora:77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 20,tel.  59 83 411 33 lub 533 456 003,  

 e-mail:poradnia@ppp.czluchow.org.pl 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Poradni. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  

 adres e-mail:iod@poeksit.czluchow.org.pl 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a)  

RODO): 

 pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, 

 prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych 

i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana 

są/mogą być: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie, organy nadzoru, podmioty zewnętrzne, 

którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy Poradni, podmioty 

współpracujące z Poradnią w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym prawem - 

Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z póź. zm., podmioty i organy uprawnione wskazane w 

przepisach prawa. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w szkoleniu. Brak podania danych uniemożliwi udział 

w szkoleniu. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przechowywane przez 

okres zgodnie z przepisami dotyczycącymi archiwizacji obowiązujących w Poradni, w tym zgodnie z jednolitym rzeczowym 

wykazem akt.  

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Odbiorcami danych osobowych będzie przeprowadzająca szkolenie – Pani Magdalena Stolp oraz platforma Zoom. 

Dane osobowe będą bezpieczne zgodnie z przyjętymi wzorcowymi klauzulami umownymi.  

 

 
   Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym administratora: 

 

........................................................................ 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)  

 

Link do spotkania zostanie przesłany na Państwa adres mailowy.  
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